
Hvad er fordelene ved  
en Bondgaranti?

Hjælper med at stille garantier
En Bondgaranti hjælper dig med at 
stille tilbudsgaranti, forudbetalings-
garanti eller arbejdsgaranti (bonds), 
uden at du risikerer at miste det hele.

Ingen nervøsitet
Med Bondgarantien kan du tage 
imod ordrer på markeder, som du 
ellers ikke ville turde begive dig ud 
på. Selv om du ikke kender kunden, 
har du kun en lille risiko.

Erstatning for tab
Du får erstatning for tab, hvis din 
kunde uden lovlig grund trækker på 
den garanti, som du har stillet. 

Den danske stat i ryggen 
Skulle der være tale om uberetti-
gede træk på garantien, er det den 
danske stat, der står bag kravet mod 
den udenlandske kunde. Det gør en 
forskel, når eventuelle udeståender 
skal inddrives.

Hvad dækker  
en Bondgaranti? 

Anvendelse
Når du stiller en bond som 
garanti for, at du leverer dine 
varer som aftalt 

Dækning
Dit tab som følge af uberettigede 
træk på en bond

Garantiprocent 
(af dit tab) op til
90 %

Beløbsstørrelse
Intet mindste- eller maksbeløb

Løbetid
Følger din aftale med kunden
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Udenlandske kunder kan forlange, at du stiller en garanti som en forsikring for, 
at du leverer dine varer eller services som aftalt. 

Nogle gange – selv når du leverer – trækker en kunde uberettiget på garan-
tien. Med en Bondgaranti kan vi forsikre dig mod at skulle betale garantibelø-
bet, hvis den bliver hævet uden gyldig grund. 

Eksempelvis hvis kunden uretmæssigt hævder, at du ikke har overholdt den 
aftalte levering, og trækker på garantien. En Bondgaranti sikrer også mod tab, 
hvis kunden trækker penge på garantien, fordi der opstår politisk usikkerhed i 
landet. Eksempelvis hvis myndighederne forhindrer dig i at levere varerne, eller 
at der internationalt bliver sat en stopper for handel med landet. 

Går noget galt, betaler vi erstatning til dig.

Beskyt din 
eksport med en 
Bondgaranti
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Hvordan er processen?

Afklaring Tilbud Garanti

Behov
Du skal stille en bond 
som garanti for, at du 
leverer dine varer. 
Du ønsker sikkerhed 
for, at kunden ikke 
uretsmæssigt trækker 
på bonden.

Tilbud
Vil vi dække forretningen, 
udsteder vi et tilbud, 
hvor dækning, betingel-
ser og præmie fremgår.

Kontakt 
Du udfylder et ansøg-
ningsskema på vores 
hjemmeside og sender 
det til os.

Kreditvurdering
Vi laver en vurdering af 
din kunde og projektet. 
Vi kigger på din kundes 
kreditværdighed, 
miljøforhold, dine  
leverancer mm.

Accept
Du accepterer  
tilbuddet og beder 
os om at udstede en 
Bondgaranti.

Ja!
Vi udsteder en Bond-
garanti og opkræver 
vores præmie. Du kan 
stille din bond og 
producere ordren. 
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Tre praktiske spørgsmål

Hvad koster det?
Vi tager en præmie for at udstede 
en Bondgaranti. 

Præmien fastsættes ud fra:
• løbetid
• køberens kreditværdighed
• de politiske forhold i køberens land.

Hvad kræver det?
Du skal være eksportør.

Vi skal ville påtage os risikoen på  
din kunde.

Din virksomhed skal være med til at 
skabe økonomisk vækst i Danmark. 

Du skal skrive under på, at arbejdet 
med ordren foregår på en miljømæs-
sig og social forsvarlig måde.

Hvad kan du gøre?
Du kan kontakte os for at søge med 
det samme eller for at få mere at 
vide om en Bondgaranti.

Du kan besøge www.ekf.dk og læse 
om succeshistorier, krav og vilkår.

JA!
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